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Dz.18.0021.26.2020 
Podsumowanie: 

XXVI nadzwyczajna sesja VIII kadencji  

w dniu 26 października 2020 r. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 248 - w sprawie zmiany trasy i częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 149, 

Druk Nr 249 - w sprawie wpisania plenerowych rzeźb znajdujących się na terenie Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta na listę obiektów objętych opieką konserwatorską, 

Druk Nr 250 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 251 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 252 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021, 

Druk Nr 253 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

realizowanych w latach 2020 - 2022, 

Druk Nr 254 - w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta Krakowa na wykonanie 

asfaltowej nakładki ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły od mostu Wandy do ul. 

Ptaszyckiego, 

Druk Nr 255 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 256 – w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa 

Dzielnic” na rok 2020. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie sesji. 
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Podjęte uchwały:  
 

XXVI/242/2020 w sprawie zmiany trasy i częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 

149 

XXVI/243/2020 w sprawie wpisania plenerowych rzeźb znajdujących się na terenie 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na listę obiektów objętych opieką 

konserwatorską 

XXVI/244/2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020   

XXVI/245/2020 w sprawie  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020 

XXVI/246/2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021   

XXVI/247/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2022 

XXVI/248/2020 W sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta Krakowa na 

wykonanie asfaltowej nakładki ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły od 

mostu Wandy do ul. Ptaszyckiego 

XXVI/249/2020 w sprawie  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020 

XXVI/250/2020 w sprawie  zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. 

„obsługa Dzielnic” na rok 2020 
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Dz-18.0021.26.2020 

PROTOKÓŁ 

XXVI SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
                       w trybie stacjonarno-zdalno-korespondencyjnym 

 

XXVI sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 26 

października 2020 r. w siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

 

Sesja odbyła się w trybie stacjonarno-zdalno-korespondencyjnym zgonie z aktualnym 

stanem faktycznym i prawnym, związanym z istotnym zagrożeniem jakie niesie za sobą 

rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej tym wirusem choroby COVID-

19. Na sali były zachowane obowiązujące standardy ochrony osobistej. 

  

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1 

2) Wniosek Grupy Radnych o głosowanie imienne – zał. nr 2 

3) Projekt porządku obrad – głosowanie imienne – zał. nr 3 

4) Druk nr 248 – głosowanie imienne – zał. nr 4 

5) Druk nr 249 – głosowanie imienne – zał. nr 5 

6) Autopoprawka zarządu do druku nr 250 – zał. nr 6 

7) Druk nr 250 – głosowanie imienne – zał. nr 7 

8) Druk nr 251 – głosowanie imienne – zał. nr 8 

9) Druk nr 252 – głosowanie imienne – zał. nr 9 

10) Autopoprawka zarządu do druku nr 253 – zał. nr 10 

11) Druk nr 253 – głosowanie imienne – zał. nr 11 

12) Druk nr 254 – głosowanie imienne – zał. nr 12 

13) Autopoprawka zarządu do druku nr 255 – zał. nr 13 

14) Druk nr 255 – głosowanie imienne – zał. nr 14 

15) Druk nr 256 – głosowanie imienne – zał. nr 15 

16) Oryginały uchwał - zał. nr 16. 

_________________________________ 

 

XXVI sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.00 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który serdecznie 

przywitał uczestniczących w posiedzeniu sesji zdalnie, sprawdził obecność i stwierdził 

quorum. Lista obecności radnych – zał. nr 1.  

 

Przedstawienie projektu porządku obrad. 

  

Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został 

przesłany pocztą elektroniczną wraz z zaproszeniem na sesję. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 248 - w sprawie zmiany trasy i częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 149, 

Druk Nr 249 - w sprawie wpisania plenerowych rzeźb znajdujących się na terenie Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta na listę obiektów objętych opieką konserwatorską, 

Druk Nr 250 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 
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Druk Nr 251 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 252 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021, 

Druk Nr 253 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

realizowanych w latach 2020 - 2022, 

Druk Nr 254 - w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta Krakowa na wykonanie 

asfaltowej nakładki ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły od mostu Wandy do ul. 

Ptaszyckiego, 

Druk Nr 255 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 256 – w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa 

Dzielnic” na rok 2020. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się       -      0 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu – zał. nr 3. 

 

Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku 

obrad stanowi porządek obrad XXVI sesji. 

 

3. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek Grupy Radnych o głosowanie imienne 

projektów uchwał na Druku nr 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 – zał. nr 2. 

 

Druk nr 248 – projekt Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – referent Stanisław 

Moryc.   

- w  sprawie zmiany trasy i częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 149. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 4. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI//242/2020. 
 

Druk nr 249 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 
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- w sprawie wpisania rzeźb plenerowych znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta na listę obiektów objętych opieką konserwatorską.  

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 5. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI//243/2020. 
 

Druk nr 250 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.  

- w  sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2020 z autopoprawką – zał. nr 6. 

W dyskusji głos zabrali radni: Józef Szuba, Marta Bielecka-Woźniak, Józef Szuba, Stanisław 

Moryc, Sebastian Piekarek, Stanisław Moryc. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 7. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało            –      21 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI//244/2020. 
 

Druk nr 251 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2020.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 8. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało            –      21 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI//245/2020. 
 

Druk nr 252 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2021.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 9. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało            –      21 radnych 

Przeciw           -        0 
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Wstrzymało się         -        0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI//246/2020. 
 

Druk nr 253 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań 

inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w 

latach 2018 – 2022 z autopoprawką – zał. nr 10.   

Prowadzący odczytał korespondencję otrzymywaną i wysyłaną do Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa dotyczącą niemożności zrealizowania w bieżącym roku zadania „Budowa opaski 

wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1”. 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc – udzielił obszernej 

odpowiedzi, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, 

Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba,  Krystyna 

Frankiewicz, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, 

Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Agnieszka 

Żołądź. 

Radny Sebastian Piekarek zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

Następnie głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Sebastian Piekarek. 

Józef Szuba zgłosił wniosek formalny o przystąpienie do głosowania. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 11. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało            –      21 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI//247/2020. 
 

Prowadzący Stanisław Moryc ogłosił przerwę do godz. 19.45. 

 

Druk nr 254 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, Marcin Pawlik. 

- w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta Krakowa na wykonanie asfaltowej 

nakładki ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły od mostu Wandy do ul. Ptaszyckiego.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 12. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało            –      18 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI//248/2020. 
 

Druk nr 255 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2020 z autopoprawką – zał. nr 13.   

W dyskusji udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 14. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało            –      17 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymał się          -        1 radny 

3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI//249/2020. 
 

Druk nr 256 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 

2020.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 15. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI//247/2020. 
 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Radna Agnieszka Żołądź podziękowała radnym za udział w pogrzebie pracownika 

MCOO.  

Poruszyła również sprawę dyskusji na Facebooku dotyczącą remontów XVI LO os. Willowe i 

Przedszkola os. Zielone. Do tematu odniósł się radny Tomasz Kudelski. 

 

Radna Krystyna Frankiewicz zgłosiła konieczność uporządkowania tras rowerowych i 

sposobu poruszania się rowerzystów. 

W dalszej dyskusji udział wzięli radni: Marta Bielecka-Woźniak, Sebastian Piekarek, 

Krystyna Frankiewicz, Agnieszka Żołądź. 

 

Radny Jan Pyż powiadomił o akcie wandalizmu i zniszczonej nawierzchni na placu 

zabaw przy Klubie Karino w os. Chałupki. Przewodniczący udzielił odpowiedzi. 

 

Radna Agnieszka Żołądź poinformowała o problemach mieszkańców z 

przekraczaniem prędkości przez autobusy MPK i Mobilis na ul. Klasztornej (podczas 

remontu). Przewodniczący udzielił odpowiedzi. 

 

W związku z zawieszeniem kursowania linii 132 radny Tomasz Kudelski zgłosił 

wniosek o przedłużenie linii 152 do ul. Bulwarowej. 

 

Przewodniczący przedstawił sposób odbioru bieżącego utrzymania ogródków 

jordanowskich. 
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6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXVI sesję nadzwyczajną o godz. 20.40, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 
 


